
Υποθέσεις Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ενώπιον Ν. Οικονόμου, Ε.Δ. ορισμένες 

στις 13/01/23 οι οποίες έτυχαν χειρισμού στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων 

ή και των διαδίκων 

 

 
Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και 

ώρα 

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και οδηγίες για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης 

 
Αγωγή: 1946/19 27/04/23 ώρα 

10:30π.μ. 

Ο χρόνος παρατείνεται για τελευταία 

φορά. 

ΟΚΜ&ΣΜ από τους διάδικους που δεν 

συμμορφώθηκαν να καταχωρηθεί μέχρι 

07/4/23. 

 

Ορίζεται για οδηγίες 27/4/23 στις 

08:30π.μ. 

 
Αγωγή: 3017/20 22/09/23 ώρα 

10:30π.μ. 

Το αίτημα εγκρίνεται αφού και το 

Δικαστήριο θα καταπιαστεί με ακρόαση 

υποθέσεων παλαιότερων της παρούσας. 

 

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 

22/09/23 στις 10:30π.μ. 

 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της 

Ενάγουσας. 

 
Αγωγή: 1426/20 
 

17/03/23 ώρα 

08:30π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη τελευταία φορά 

στις 17/03/23 στις 08:30π.μ. εκτός αν 

καταχωριστεί υπεράσπιση 6 μέρες 

προηγουμένως. 



 
Αγωγή: 2727/21 10/03/23 Επαναορίζεται για απόδειξη στις 10/03/23.  

 

Σ.Ε.Δ. μέχρι τότε. 

 
Αγωγή: 1167/21  

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως οι παράγραφοι Α 

και Β της αίτησης. Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 
Αγωγή: 1381/21 05/10/23 ώρα 

10:30π.μ. 

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση 5/10/23 στις 10:30π.μ. Χωρίς 

έξοδα. 

 
Αγωγή: 952/21 08/05/23 ώρα 

08:30π.μ. 

Εκδίδονται διατάγματα εναντίον όλων 

των διαδίκων για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων που σχετίζονται 

με τα εγειρόμενα στην παρούσα αγωγή 

ζητήματα και γεγονότα. 

 

Ε.Δ. αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 75 ημερών. Επιθεώρηση εγγράφων 

εκτός αν τα μέρη  συμφωνήσουν 

διαφορετικά μεταξύ τους να λάβει χώρα 

στις 24/04/23. Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 08/05/23 και ώρα 08:30π.μ.  

 



 
 αναφορικά με την περαιτέρω πορεία και 

εκδίκαση της υπόθεσης. 

 

Τα έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία 

της αγωγής. 

 
Αγωγή: 839/21 08/05/23 ώρα 

08:30π.μ. 

Εάν δεν έχει γίνει ακόμη επιθεώρηση 

εγγράφων, αυτή να λάβει χώρα στις 

31/01/23. 

 

ΟΚΜ&ΣΜ από Ενάγουσα μέχρι 15/3/23. 

ΟΚΜ&ΣΜ από Εναγόμενη μέχρι και 

24/4/23. 

 

Ορίζεται για οδηγίες 8/5/23 στις 08:30π.μ. 

 

Έξοδα στην πορεία. 

 
Αγωγή: 1157/21 27/04/23 ώρα 

08:30π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη στις 27/4/23 στις 

08:30π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση μέχρι και 7/04/23. 

 
Αγωγή: 2058/19 21/09/23 ώρα 

10:30π.μ. 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ 

νέου για ακρόαση 21/09/23 στις 10:30π.μ.  

 

Η μακρινή ημερομηνία δίδεται ένεκα του 

όγκου των παλαιότερων υποθέσεων που 

έχουν ανατεθεί στο πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου τούτου. Προηγούνται 

υποθέσεις του 2014, 2015, 2016, 2017 και 

2018. 



 
  
 Γεν. Αίτηση:  
 
 606/2011 

  

Εκδίδεται διάταγμα διά του οποίου 

επιτρέπεται στον αιτητή να προχωρήσει 

με μέτρα εκτέλεσης της απόφασης ημερ. 

16.09.11 εναντίον των εξ’ αποφάσεως 

οφειλετών εντός 10 ετών από σήμερα.  

 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο 

παρατείνεται ο χρόνος εγγραφής της πιο 

πάνω Δικαστικής Απόφασης ως τα memo 

που αναφέρονται στις παραγράφους Α, 

Β, Γ της αίτησης ημερ. 08/12/22 για 

περίοδο 10 ετών από 13/01/23. 

 
 
Αγωγή: 4178/2019 

 Παραμένει για οδηγίες η αγωγή στις 

22/3/23 στις 08/30π.μ. 

 

Επαναλαμβάνονται οι οδηγίες που 

δόθηκαν την τελευταία φορά. 

 


